CONSULTA 2019-61-A
Com s’ha de tramitar la realització d’activitats puntuals promogudes per
particulars en el marc d’unes festes patronals?

Amb caràcter general, sigui de forma esporàdica o en el marc d’unes festes
municipals, les activitats no permanents promogudes per particulars s’han de
tramitar d’acord a la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears a través dels procediments fixats als
articles 67 i següents, segons la tipologia de l’activitat.
No obstant això, l’article 65.2 preveu un procediment alternatiu que l’ajuntament
pot fer servir.
Article 65. Activitats no permanents organitzades o promogudes per la
mateixa administració que té competència per autoritzar-les
1. En les activitats no permanents organitzades per la mateixa administració
que té competència per autoritzar-les, la seva execució requerirà del
corresponent acord de l’òrgan competent, sense perjudici del compliment de
la normativa sectorial que hi resulti d’aplicació.
2. L’acord a què es refereix el paràgraf anterior pot ser sobre una activitat
determinada o sobre un conjunt d’activitats en un període de temps, de forma
que l’ajuntament pot preveure i programar diferents activitats en el seu àmbit
territorial al llarg de l’any natural, com ara festes patronals, fires periòdiques,
festes de barriades i similars. En aquest cas, serà possible fer una concreció
genèrica dels diferents actes que es podran fer en el marc de cada un dels
esdeveniments, i es fixaran normes i paràmetres tècnics als quals s’hauran
d’adherir, a través d’una declaració responsable, les diferents entitats o
persones físiques i jurídiques que organitzin els actes.
Serà en tot cas l’administració competent la que haurà d’obtenir les
autoritzacions sectorials que resultin preceptives per a cada cas.

Es tracta d’aprovar un acord que faci referència a les festes patronals o en general
a les que promou el municipi en el qual es faci una concreció genèrica dels
diferents tipus actes que es podran fer (actuacions musicals, sopars a la fresca,
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foguerons, etc.), fixant les normes i els paràmetres tècnics que es considerin
adients. Aprovat l’acord, els particulars que vulguin realitzar un acte d’aquests,
simplement hauran de presentar una declaració responsable davant l’ajuntament
en la que el descriuen i es comprometen al compliment de les normes i
paràmetres fixats a l’acord municipal.
Cal tenir en compte que, amb aquest sistema, és l’ajuntament el que promou o
empara els actes que es realitzin i és per això que és el responsable d’obtenir
totes aquelles autoritzacions sectorials que resultin preceptives per a cada cas.
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